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الفريق العامل املعني خبدمات النفاذ الرقمي 
  إىل وثائق األولوية

  الثالثة الدورة

 2011 ليويو 15إىل  12جنيف، من 

تعزيز خدمات النفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية 
  وتوسيع نطاقها

 األمانة من إعدادثويقة 

 ملخص .أوال
تغطي  .1 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية  بو  يع نطاق خدمات الو لتعرض هذه الويقة احلاجة إىل تو لل ي سـ ث طلبات تسـ

يذ  تاج إىل حبث  سائل اليت  نفعة فضال عن ا تجارية ومناذج ا لتنفالرسوم والامنذج ادلوية والعالمات ا حت مل مل ل ل
يع تو سـرشوع ا ل تعرض الويقة أيضا الفوائد اليت .م حي و ث نظام للماكتب واملودعني، وتلقي الضوء عىل تسـ لها ا مل

تخدام ابلقدر املمكناحلاجة إىل  هل الا تأكد من أنه آمن وفعال و نظام  سـمراجعة ا لل سل ّ. 

يا  مقدمة .ناث

نفاذ إىل2009 أبريل  يف اخلدماتبتكل العمل بدأ .2 سري ا ل من أجل  شاركة يف تي مل ما تصدره ماكتب الرباءات ا
 .ألولوية اخلاصة ابلرباءات واثئق ا مناخلدمات

بت 2009نويف يويو  .3 ية طل،  نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا بو ادلامئة ا عنة الو لص ل ن ي ملعجل
ية ياانت اجلغرا فوا شمل واثئق األولوية يف جمايل  من األمانة لب نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا تحبث إماكية تو ل سـ لن

ية و نا عالرسوم والامنذج ا تجاريةلص نوان . لالعالمات ا بعووفقا ذلكل، أعدت األمانة ويقة  نفاذ الرمقي "ث لخدمات ا
شمل )SCT/22/7ثالويقة  ("إىل واثئق األولوية نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا تخلصت فهيا أن تو ت ا ل سـ لسـ

يح إماكية  تجارية  ية والعالمات ا نا نواثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا ل ع  مبزيد ة هذه الواثئقمعاجلسـيتلص
ية ومبا يعود ابلفائدة عىل رس والفعا لمن ا  .ودعنيامل املاكتب ولي
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نة املذكورة علام ابلويقة 2009ويف نومفرب  .4 ث، أحاطت ا بت من األمانة امل، SCT/22/7للج يض قدما يف طلو
نفاذ الرمقي إىل عىلالعمل  شاء خدمات  لل إ ية والعالمات للرسوم والامنذج ااخلاصة ابواثئق األولوية ن عنا ص

ية يف هذه اخلدمة بأقىص قدر ممكن  شاركة املاكتب ا تجارية، عىل حنو يضمن  نا م  إىل 66انظر الفقرات من (ملعل
 ).SCT/22/9ث يف الويقة 78

مترب  .5 يع ادلول األعضاء يف 2010سبويف  بو ومج، بعث املدير العام رساةل معممة إىل  إىل ياحتاد ابريس والو
ية،  نظامت ا نا ية ملعمل نا ية ا يقات من ماكتب ا عمتس فهيا  لص مللكتعل نفاذ الرمقي عىليل ل مواصةل تعزيز خدمات ا

تجارية ية والعالمات ا نا شمل واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا ها  يع نطا لوإماكية تو ع لص ت سـ لن وأعربت . ق
بالغ عددها  يان وا ية العظمى من املاكتب اليت ردت عىل الا لاأل سـتبب ب44غل يدا عن مكت  يع نطاق يتأ تو بري  سـ  ل ك

شمل تكل الواثئق  نفاذ الرمقي  تخدمات ا تاحة يف املرفق (لل  ).األولملانظر املعلومات ا

نفاذ الرمقي  .6 شارك يف خدمات ا سه، اقرتحت بعض ماكتب الرباءات اليت  لويف الوقت  ت يع نف سـيف املقام األول تو
تحويل واثئق األولوية اليت تكون  سمح  نظام  بنطاق ا ي نفعة، واقرتحت يف املقام لل بات مناذج ا ملصورا عن  طل

ثاين  يةلا تعامالبنتعزيز  هل ا نظام مبا جيعل اخلدمات أ سـ ا ناسل  .م وأكرث أ

نفاذ الرمقي  .7 ثة للفريق العامل املعين خبدمات ا تب ادلويل عقد دورة اث بادرات املذكورة أعاله، قرر ا لوعقب ا ل ملكمل
يق تعلقنيمل ا، هبدف حبث الاقرتاحني1)"الفريق العامل("إىل واثئق األولوية  تعزيز  ب  نفاذ الرمقي تطب لخدمات ا

ه يع نطا قوتو  .اسـ

تب ادلويل  .8 ثة للفريق العامل، أعد ا ثا ملكوحتضريا لدلورة ا ل  :يه واثئق معل أربعل

نفاذ الرمقي وحتاليت ثهذه الويقة  "1" تعلقة خبدمات ا ية ا ية واخلصائص الر لتذكر ابملعلومات األسا مل سـ ئيسـ لل ِّ
شأن  يل الاقرتاحات املقدمة  ببعض ا تفص يع نطاق هذه اخلدماتلب  .سـتو

نفاذ الرمقي WIPO/DAS/PD/WG/3/3ثوتصف الويقة  "2" ية اخلاصة خبدمات ا نظام ا ية ا ل  ن لتقل بن
شمل الرسوم  نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا ية تو توتقرتح الطريقة اليت ميكن أن تدمع هبا هذه ا ل لسـ لبن

ي نا عوالامنذج ا نفعة ة لص تجاريةملومناذج ا سني عامة توسمح  لوالعالمات ا تخدام حتمبواصةل  سـإماكية ا ن
نفاذ الرمقي  . لخدمات ا

ثتضمن الويقة و "3" تعلق ابعامتد أحاكم إطارية معدةل من شأهنا WIPO/DAS/PD/WG/3/4ت ي اقرتاحا 
نفاذ الرمقي من معاجلة واثئق األولوية اخلاصة ابلرباءات واثئق األولوية اخلاصة و لأن متكن خدمات ا

تجارية ية والعالمات ا نا لابلرسوم والامنذج ا ع  . أيضالص

ثوتضمن الويقة  "4" تعديالت يف  اقرتاحاWIPO/DAS/PD/WG/3/5ت ية اخملصصة ب  بوابة اإللكرتو نا ل
ية احملاةل بني املاكتب مع واثئق األولوية من أجل إدخال بعض  يوغرا فللمودعني ويف املعلومات ا لببل

يا لتا تاحة حا لنات احملددة عىل اخلدمة ا مل  .بشأن واثئق أولوية الرباءاتحسي

بق  تقدمي اقرتاح أو أكرث ومن املرتقب .9 نظام إىل ادلول األعضاء ملسـابإلضافة إىل ما  ية ا لراجعة  سائل بن مومعاجلة 
يه  .فشـىت 

                                                           

ية ُشلك الفريق العامل بقرار من  1 نا ية ا عيات احتاد ابريس محلاية ا لص شأن احتاد ممعاهدة قانون الرباءات وومللكمجع تعاون  بعاهدة ا ل
نة الرباءات ية ابريس ومعاهدة قانون ا2006سـ يف  تألف من ادلول األطراف يف اتفا ق، و شأن الرباءاتلرباءات ومي تعاون  بعاهدة ا  .ل
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ثا نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية .لاث  لخدمات ا

يةمعلومات   سـأسا

ية ) 1)(د(4وفقا للامدة  .10 نا ية ا ية ابريس محلاية ا عمن اتفا لص مللك ية ابريس("ق ية ، جيوز للم")قاتفا طناكتب الو
بات  بات ابألولوية يف  بات املطا ية أن تطلب إ طلواإل ل ث تجارية والرسوم والامنذج قلمي لالرباءات والعالمات ا

ية نا عا سخ ملص ي للطلب اذلي يطالب بأولوَّصدقةبن   "). واثئق األولوية ("تهُ

تخدام  .11 ية سـويضع ا يدية قالوسائل الور يال عىل اكهللتقدمي واثئق األولوية لتقلا تكل تصدر ملاكتب اليت ا ثقعبءا 
هاالواثئق  ها  تتسلمو ها وتنسخو ية  معلتقص من فعا لن سابق يكون حمفوظا عادة يف شلك (ي لعلام بأن الطلب ا

تب اإليداع األول سخعنيوداملعىل كام يضع العبء  .)مكإلكرتوين دلى  ثريةن اذلين علهيم احلصول عىل   ك 
ها  .لوإرسا

بريوقد  .12 يد  كخضعت معاجلة واثئق األولوية لرت بات ادلوية. يف جمال الرباءات شـ لوفامي خيص ا ناء عىل ودعة امللطل ب 
ناء عىل  شأن الرباءات، اختذت تدابري  تعاون  بمعاهدة ا ب يذية لُل تعامل مع تمعاهدة من أجل للتنفالالحئة ا ليط ا بسـ

تلكفةو يث ا لاثئق األولوية وجعهل فعاال من  بات الالحقة دلى املاكتب األخرى ح بح ابإلماكن إيداع ا لطل، إذ أ ص
نظام تخدام ا لاب يد اإلجراءات ذكل وفضال عن .سـ تضمن معاهدة قانون الرباءات عدة أحاكم تريم إىل تر شـ،  ت

بات ابألولوية ية اليت ختص املطا لا تيض من عىل اهدة  هذه املعحتظروبوجه خاص،  .لشلك تعاقد أن  يقأي طرف  م
سخة  بات تقدمي  نمودعي ا سابق عنلطل بة ل الطمىت اكنل الطلب ا تعاقد يف  تب ذكل الطرف ا تاحا  تب  مكمل ملك م

هذا الغرض تب  بل هبا ا ية  لر ملك يق  .مق

بو يف أبريل  .13 تحدثت الو نفاذ إىل واثئق األولوية اخلاصة ابلرباءات، ا يل ا يوحرصا عىل  سـ ل ات  خدم2009تسه
نفاذ الرمقي يذا. لا تحداهثا  تنفوجاء ا ياتل سـ عاهدة احتاد ممعاهدة قانون الرباءات وو احتاد ابريس مجعقرار اختذته 

شأن الرباءات تعاون  با نة ل ثاين (2006سـ يف   ). لانظر املرفق ا

ية  ئيسـاخلصائص الر

تايلنظام عمل ي .14 نحو ا يا عىل ا نفاذ الرمقي حا لخدمات ا ل ل  :ل

ند طلب م "1" تب اإليداع األول ودع الطلب، عنزوال  مكسجل  يف ولوية األثويقة ") مكتب اإليداع("ي
نفاذ الرمقنظام بني (ي ل خدمات ا ُأن الويقة قد أأو يؤكد يأي أنه  شاركة يف ث ية  بة ر مودعت يف  مق مكت

تخدام تاحة لال نفاذ الرمقي وأهنا  سـخدمات ا  ).مل

تخدم  "2" نفاذ شفرةودع امليسـو تب اإليدا(لل  تب ادلويلمكيصدرها  من أجل ادلخول إىل بوابة ) ملكع أو ا
نفاذ الرمقي بيك، من  لخدمات ا بو ا شـعىل موقع الو بوابة إىللي تقل من ا لو نفاذ" ين بة ا لقامئة ملرا ينتقي " ق

نفاذ إىل الويقةمهنا ها اب سموح  ية ا ثا ث ماكتب اإليداع ا ل مل ن نافذة ("لل  .")لاملاكتب ا

ثاين ودع اذلي يقوم بإيداع املويطلب  "3" تب اإليداع ا لاثن من  نافذ("مك تب ا لا  عننسخة أخذ أن ي") ملك
نفاذ الرمقي، بدال من من نظامثويقة األولوية  ية منه يلإأن يقدم ل خدمات ا قسخة ور ويرسل . ث الويقةن

نفاذ الرمقي با إىل خدمات ا نافذ  تب ا لا طل ل واكن  اخلدمات يف نظام معروفا عينوإذا اكن رمق الطلب امل. ملك
نفاذودع قد امل تح ابب ا متس  لا ف تب، ل نظامملك ذلكل ا لسرتجع ا سخة ي هاث الويقة عنن  تبسلوير  .ملك إىل ا

نفاذ الرمقي وتعود .15 تخدمهيا من ازااي مبل خدمات ا شاركة مسـعدة عىل  شاركةف. واملودعنيململاكتب ا  ملاملاكتب ا
ية مصدقمن تراجعتسـتفيد  سخ ور َّ حاجهتا إىل إعداد  ق تح ووية أواثئق األولعن  ةن ها ضوياوأق مهنا قلا ئ  . مسح

يةل  املاكتب بفضلها، تقدمو تلكفة للقلخدمة جديدة  بون يف إيداع مودعنيلا يني اذلين ير غ ا بات يف بدلان حملل لطلا
تخدمون نودعوامل وأما. أخرى نظاميسـ اذلين   إىل يضطرون الومن خدمة رسيعة وغري ملكفة فيسـتفيدون  لا

ية مصدقة إ سخ ور َّتقدمي  ق تب اثن لإليداع ن نفاذ الرمقيمشاراكيكون مكىل لك   .ل يف خدمات ا
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نظاممتطلبات  ل ا

تواصل مع ألغراض  .16 نفاذ الرمقي إىل لا ند خدمات ا شاركة،  لاملاكتب ا ية بىنلاتستمل سـتخدهما ي القامئة اليت تاملعلوما
شأن الرباءات،  تعاون  بالعديد من املاكتب يف إطار معاهدة ا  الواثئق اإللكرتوين لتبادنظام  ال سـاميول

)PCT-EDI( ثاليث نفاذ ا بادل واثئق األولوية اب لونظام  ل يات نقل . (TDA-PDX) ت نظامان معا آ بق ا لو ل يط
نة  بةمآ ناية الوا جتويل ا شورةضامنل لع  .ملن رسية واثئق األولوية غري ا

تقر إىل قد و .17 بو لصاحل املاكتب اليت  تحدثت الو تفا ي بىن الرضوريةسـ بادل الول لا اثئق اإللكرتوين أو نظام تنظام 
ية  يالك أسا توى حمدود  شاركة عىل  سمح للماكتب اب ية  ثاليث، بوابة  نفاذ ا سـبادل واثئق األولوية اب هب سـ مل ت ل ل مت شـبك

سح ال تعدو أن تكون بومهجاز  ية من الو هادة ر يد ابإلنرتنت ومزود  شلك  ي ضويئ وحاسوب موصول  مق شب . بج
ناسب يار ابأليو توقع أن ترسل ملاكتب اليتخص اخل هذا ا يوم مخأكرث من تال   . لس واثئق يف ا

نفاذ الرمقي أ .18 لوتاح خدمات ا يةشلكعاجلة الواثئق يف  متسـتطيعيضا للماكتب اليت ال ُت  تقدمي اميكهنإذ  .ن إلكرتو
تب ادلويل فميسحها عىل الورقواثئق األولوية يف  بمسحاملك ا ها عىل ا ت ضويا  ملكئ يلتحم يةةل ها مق الر متسك اليت 

نفاذ الرمقيالو لبو يف إطار خدمات ا تب ادلويلو. ي به  للمكميكن  ية عن واثئق األولوية أن يرسل نمن جا قسخا ور ن
شاركة  ية ا بات الر يع ا توفرة يف  ملا مق ت مج يا إىلملكمل نفاذ إلكرتو نإىل املاكتب اليت ال ميكهنا ا  ومع أن يف .تكل الواثئق ل
يدي أهناذكل فائدة تعود عىل املودعني مفن الواحض  وهذا ما لتقل ال حتمل إىل املاكتب ما يزيد فائدة عىل املهنج ا

ية املاكتب الصغرية  نا إىل تو صيد ية املذكورة يف الفقرةفع بوابة ا تخدام ا نظر أوال يف ا لشـبكبأن  ل سـ بل 17 ت ق أعاله 
ية سخ الور تار الاعامتد عىل ا قأن  ن  .لخت

نفاذ الرمقي شاركة يف خدمات ا لا  مل

شاركة يف خ، ب2011 مايو 23يف  .19 ية ماكتب ويهمللغ عدد ماكتب الرباءات ا نفاذ الرمقي مثا ندمات ا  املاكتب ل
ية إضافة  تحدة األمر تحدة والوالايت ا يا واململكة ا با هورية كوراي وإ ياابن و ندا وا يا و ية ألسرتا يكالو ملمج مل ن سـ ل نل ل فن ط

شأن الرباءات مكتبإىل  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات  بسمل ا ل ب لطل توشارك هذه املاكتب . تب ادلويلملك يف ات
تطوير . نالامثية يف اخلدمات مكاكتب لإليداع ومكاكتب انفذة تلفة من ا هد عدة ماكتب أخرى مراحل  لو خم تش

بهتا يف ا تخدام هذه اخلدمات وأعربت ماكتب أخرى عديدة عن ر غبغرض ا  .سـتخداهماسـ

تخدام نظام  .20 نفاذ الرمقي سـوا بو رسوما مقابل .  املودعنيال يلزم املاكتب وال طوعيلخدمات ا يوال تفرض الو
تخدامه نافذ دفع رمس مقابل ختزين الواثئق أو و. سـا تب ا تب اإليداع أو ا للكن قد يطلب  ملك هامك  .عاسرتجا

 اإلطار القانوين

نظاميقوم سري معل  .21 يه عىللا تفق  عل تفامه  متدتهم شأن تصديق واثئق األولوية، ا ع  مجعية  احتاد ابريس ويةمجع ب
نة احتاد  شأن الرباءات يف  تعاون  سـمعاهدة ا ب ثالث (2004ل ت). لانظر املرفق ا تفامهعلق يو بادئ اليت لهذا ا مل اب

ند  ها  عتعني  ية ابريس ) 3)(د(4 املادة تطبيقتطبيقي يقني وقد أريد ابعامتدهقمن اتفا نظر إىل لتعزيز ا تخدام لاب سـ ا
ية ا يا نلوسائل اإللكرتو نا تخداما  ما ت  .نق األولوية وختزيهنا ورشهاألغراض إاتحة واثئمسـ

نظامعمل وي .22 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية لا ها ") األحاكم اإلطارية("ل وفقا لألحاكم اإلطارية خلدمات ا ضعاليت و
تب ادلويل  يا مع القرار اذلي اختذته 2009 مارس 31يف ملكا ية متشـ،  نا ية ا عيات احتاد ابريس محلاية ا لص مللكمجع

شأن الرباءاتءات واحتاد ممعاهدة قانون الرباو تعاون  بعاهدة ا نة ل يات  ومع 2006سـ يف  الفريق العامل صتو
ية .ُاذلي شلك معال بذكل القرار تيس األحاكم اإلطارية أ مه و ية يف ضامن ما يكفي من الاساق بني تك تر ئيسـ

نان  نظام بأمان وا يل ا ئاملاكتب  ل طمشغ نظام عىل اإلقرار بصلت تخدم ا لوعزم املاكتب اليت  األولوية حة واثئق تسـ
ية يهنا الو نظام وفقا لقوا يه عرب ا ناملرسةل إ ل طل  .ن
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ية .رابعا نا شمل واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا عتو لص ت ل  لسـ

 مالحظات عامة

نة  .23 ياللجأوصت ا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا بادلامئة ا ع لص ل لن يةملع ُ ذكر كام، فانت اجلغرا
ية نا شمل واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا تو عأعاله،  لص ت ل سـ ومن شأن . لب

هل معاجلة ذكل ية، لصاحل املاكتب وتكليس أن  رس والفعا ل الواثئق مبزيد من ا  نظرا إىل أن العديد من ودعنيامللي
تيض إيداع واثئق ا بة ابألولويةيقاملاكتب   .لألولوية يف حال املطا

تكون اخلصائص العام .24 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية اخلاصة ابةسـو ية ل خلدمات ا نا علرسوم والامنذج ا  يهلص
تعلقة بواثئق األولوية اخلاصة ابلنة اخلصائص العام ملها ا ها يف الفقرة كامرباءات، فس  . أعاله14صف ورد و

يع نطاق اخلدماومن شأن  .25 يةسـتو نا شمل الرسوم والامنذج ا عت  لص ملكتب ادلويل يف عىل ا أيضا يعود ابلفائدة أن لت
ية الهاي نظام اتفاقسـياق  نا يل ادلويل للرسوم والامنذج ا عشأن ا لص سج ناد ميكن إذ  ").اتفاق الهاي ("لتب ستالا

بة ابألولوية صناعي لتسجيل رمس أو منوذج طلب دويل إىل ي هلول للمطا  من 4مبعىن املادة ح لصححمك اإليداع ا
ية ابريس تب اإليداع األول للعديد .2قاتفا تب ادلويل هو  مك وا ناءملك بات ادلوية املودعة  بمن ا ل  عىل اتفاق لطل

ية، .3الهاي نا شمل واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا نفاذ الرمقي  ع وإذا وسع نطاق خدمات ا لص ت لل ُ
تب ادلويل يف هذه اخلدماتفسيشارك ناء عىل اتفاق الهايملك ا تب اإليداع  ته  ب  مك  .بصف

نظاممتطلبات  ل ا

يقوم  .26 تكون قادرة عىل معاجلة واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم سـو نفاذ الرمقي  ية  يع نطاق اخلدمات احلا لتو لل ل سـ
بادل الواثئق اإللكرتوين نظام  نقل  ية عىل بروتوكول ا نا توالامنذج ا ل ل ع نظومزية. أيضا )PCT-EDI( لص ام ل هذا ا

ناسب يةمأنه  نا ع ملعاجلة واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا تخدمه لص بريةتسـو  . من املاكتب4ك يف مجموعة 

ث ذكر يف الويقة وكام .27 ُWIPO/DAS/PD/WG/3/3 ، ية إىلُأحرز تقدم يف بعض األعامل فقد ية مالرا بن متكني 
نفاذ الرمقي من معاجلة واثئق األولوية اخلاص يةلنظام خدمات ا نا عة ابلرسوم والامنذج ا لكن بعض اخلصائص . لص

ية  بادل مبتطلبات اجة إىل تعديل ليك تفي ما زالت حبلتقنا ثل القدرة عىل دمع  ية،  نا تالرسوم والامنذج ا ع ملص
برياأللوان و تدرج الرمادي والصور  كا  .احلجم ةل

بارات القانوية نالا  عت

بدا .28 نفاذ الرمقي قد مصمت يف ا لإذا اكنت خدمات ا يا تؤدى وال اتية من أجل واثئق األولوية اخلاصة ابلرباءُل ل حا
ية  الواثئق، فإن القرار اذلي اختذته تكل صوصإال خب نا ية ا عيات احتاد ابريس محلاية ا لص معاهدة قانون ومللكمجع

شأن الرباءاتالرباءات واحتاد م تعاون  بعاهدة ا نة ل ثاين (2006سـ يف  ترص) لانظر املرفق ا شاءيقال   ن عىل إ
تعلق ابألحرى خبدمات لواثئق األولوية بصفة عامةخدمات لواثئق األولوية  لوهذا . ياخلاصة ابلرباءات، بل إنه 

                                                           

ية ابريس عىل ما ييل) 2)(أ(4تنص املادة  2 تىض : "قمن اتفا يح  ئا حلق األولوية لك إيداع هل حمك اإليداع الوطين ا مبقترب  لصح شـ منيع
تىض معاهدات  رشيع ادلاخيل للك دوةل من دول الاحتاد أو  مبقا يةلت ئنا تعددة األطراف مربمة فامي بنيث  ." دول الاحتادم أو 

نة  3 بة لقرابة 2010سـيف  تب اإليداع األول اب تب ادلويل  لنسـ، اكن ا مك ي1 500ملك نا ع طلب دويل للرسوم والامنذج ا  63حوايل  (ةلص
نةاملائة من إجاميل اب سـبات الواردة تكل ا يجة حاالت الانضامم اجلديدة إىل ويعزى، )للطل يف نت هذا العدد إىل ارتفاع جاء  نويقة  جث
تب ادلويل إصدار . تفاق الهايال ها، اكن عىل ا نة  ملكويف ا نفس تخرجا و395لسـ سخة مصدقة 1 556مسـ  بات ادلوية، عنن  ل ا  ُأرسللطل

 .عىل الورقمجيعها 
تخدم حوايل  4 ياغة هذه الويقة،  سـيف وقت  ث با 20يص بادل الواثئق اإللكرتوينبروتوكولمكت  نظام  نقل  ت ا ل تبادل  من أجل )PCT-EDI( ل

بات الواثئ تعلقة اب ياانت ا لطلق وا مل بواملودعة لب شأن الرباءات بني املاكتب والو تعاون  يناء عىل معاهدة ا ب ل  .ب
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يل  نظامتشغفإن  تطلب موافقة جديدة من لا ية لن  نا ي من أجل واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا ع لص
 .مجعية احتاد ابريس

يع نطاق اخلدمات ذكلوفضال عن  .29 ل، فإن تو متد سـ ية  نا سـيعشمل واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا ع لص ت
ية احتاد معاهدة  ية احتاد ابريس و متدته  شأن تصديق واثئق األولوية اذلي ا يه  تفق  تفامه ا مجععىل ا مجع ب عل مل عل

نة  شأن الرباءات يف  تعاون  سـا ب تفامهإذن . 2004ل لبق هذا ا تعلقة ابحلقأيضا ينط وق مل عىل واثئق األولوية ا
يةتاملرتبة عىلاألخرى  نا ية ا ع ا لص ترص عىل واثئق األولوية اخلاصة ابلرباءات مللك ثالث (يقوال   ).لانظر املرفق ا

تب ادلويل يف مارس  .30 ها ا يف األحاكم اإلطارية اليت و يكون من الرضوري  ملكومن هجة أخرى،  ضع ي  2009تكسـ
نفاذ الرمقي يف جمال واثئق األولوية ا يل خدمات ا لتغطي  شغ يةتل نا عخلاصة ابلرسوم والامنذج ا  ويرد اقرتاح. لص

تعلقة ابألحاكم اإلطارية يف الويقة  يريات ا ثا مل نظر فهيا الفريق العاملWIPO/DAS/PD/WG/3/4لتغ  .لي 

سا تجارية .مخا شمل واثئق األولوية اخلاصة ابلعالمات ا نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا لتو ت ل  لسـ

 مالحظات عامة

نفاذ الرمقي سـتكون اخلصائص العامة .31 تجارية إىل واثئق األولوية اخلاصة ابل خلدمات ا خلصائص اب شبهيةللعالمات ا
تعلقة بواثئق األولوية اخلاصة ابلال يةملعامة ا نا عرباءات والرسوم والامنذج ا ها كام، لص لكن و .أعالهصف ورد و

ها اإلجراءات  با بات ا تعني عىل املاكتب ومودعي ا عاليت  تي لطل  .ا أدانههح يرد رشكام يرسإجراءات أسـتكون س

تجارية، لن يكون اف .32 ملفامي خيص العالمات ا تب اإليداع األولل مكتب ادلويل  شأن بوناء عىل . ك باتفاق مدريد 
يل ادلويل للعالمات يل ىلإويل ادلطلب ال يستند، جيب أن ")نظام مدريد (" وبروتوكوهللتسجا دلى تسج 

شأ  ملنتب ا يل وأمك  .ول مدريدحسب بروتوك تسجإىل طلب أو 

ُولن  .33 نظامسـتخدم ي بات ادلويبشأن لا بات ابألولوية يف ا ل املطا لطل ناء عىل نظام مدريد، ذكل أن ل بة املودعة 
تع ابحلق يف األولوية يالت ادلوية  متا ل تسج تلزم األمر من اتفاق مدريد وبروتوكوهل ) 2(4لامدة ل وفقا لت يسـدون أن 

ية يد ابإلجراءات ا لشلكا نصوص علهيا يف الفقرة لتق ية ابريس4من املادة ) د(مل ا  .ق من اتفا

بات ابألولوية خارج نظام مدريد،  .34 تعلقة ابملطا يط اإلجراءات ا يدة رمغ ذكل  تكون اخلدمات  لو مل سـ لتبسـ ن ألمف
ية تطلب معوما إيداع واثئق األولوية، يف احلاالت اليت  ية واإل مياملاكتب الو قلن  . فهيا ابألولويةيطالبط

نظامطلباتمت  ل ا

ية  .35 نا تعلقة ابلرباءات والرسوم والامنذج ا نفاذ الرمقي املقرتحة ملعاجلة واثئق األولوية ا ية نظام خدمات ا عتراعي  لص مل ل بن
تكل املعاجلة تصةل  رسية يف اإلجراءات ا يا من ا توى عال  باحلاجة إىل  مل ل نسبسـ تعلق و. م يلكن ما دام األمر ال 

يل جلاب رش جدة وتأ تجارية، اص فامي خيلنا رسية رضوراي ملعاجلة واثئق فللعالمات ا توى عال من ا للن يكون  مسـ
تجارية  .لاألولوية اخلاصة ابلعالمات ا

سطإذن  .36 ية أ تجارية  نظام اخلاصة مبعاجلة واثئق األولوية للعالمات ا ية ا بتكون  ل ل نسـ بن ثكام جاء يف الويقة  ب
WIPO/DAS/PD/WG/3/3. 

بارات القانوية نالا  عت

تاج تو .37 سـلن  ية حي نفاذ الرمقي احلا ليع نطاق خدمات ا تجارية إىل موافقة ابلتشمل واثئق األولوية اخلاصة ل للعالمات ا
ية احتاد ابريس ية من  مجعإضا بارات املذكورة يف الفقرة . ف نا الا بق  تو ه عنط  .  أعاله28ت
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يل اخلدمات من أجل واثئقوكام .38 ند  ية،  نا بة للرسوم والامنذج ا شغ هو األمر اب ع لص تسـ سيستن  األولوية اخلاصة ل
ية  ية احتاد ابريس و متدته  شأن تصديق واثئق األولوية اذلي ا يه  تفق  تفامه ا تجارية إىل ا مجعابلعالمات ا مجع ب عل مل ل عل

نة  شأن الرباءات يف  تعاون  سـاحتاد معاهدة ا ب  ).  أعاله27انظر الفقرة  (2004ل

ها ا .39 يف األحاكم اإلطارية اليت و يكون من الرضوري  ضعوأخريا،  ي تغطي 2009ملكتب ادلويل يف مارس تكسـ ل 
تجارية نفاذ الرمقي يف جمال واثئق األولوية اخلاصة ابلعالمات ا ليل خدمات ا ل تعلقة ويرد اقرتاح. تشغ يريات ا مل ا لتغ

نظر فهيا الفريق العاملWIPO/DAS/PD/WG/3/4ثابألحاكم اإلطارية يف الويقة   .لي 

شمل .سادسا نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا تتو ل نفعةلسـ  مل واثئق األولوية اخلاصة بامنذج ا

 مالحظات عامة

ها يف  .40 تالفا شديدا عن خصا نفعة ا ياق واثئق أولوية مناذج ا تلف اخلصائص العامة للخدمات يف  ئصلن  خ مل سـ خت
 .سـياق الرباءات

نظام لبات ا  متطل

بات ذ .41 ية واملضمون يه ا ية األ نا نفعة من ا بات واثئق أولوية مناذج ا تطلإن  ن ل مل ملتطل م ياق حم شودة يف  سـاهتا ا ملن
يد . الرباءات هم الو حوالفرق ا بة بأولوية طلب الحق محلاية مل نفعة للمطا ناد إىل منوذج  لهو أن من املرحج الا م ست

نفعة يل براءات أو مناذج  بات الحقة  ناعي ابإلضافة إىل  مرمس أو منوذج  سج طل  .لتص

بارات القانوية نالا  عت

نفاذ ال .42 يع نطاق خدمات ا تاج تو للن  سـ نفعة إىل موافقة حي شمل واثئق األولوية اخلاصة بامنذج ا ية  ملرمقي احلا ت لل
ية احتاد ابريس ية من  مجعإضا بارات املذكورة يف الفقرة . ف نا الا بق  تو ه عنط  . أعاله28ت

يل اخلدمات من أجل واثئق  .43 ند  تجارية،  ية والعالمات ا نا بة للرسوم والامنذج ا شغوكام هو األمر اب ل ع لص تسـ سيستن ل
ية احتاد األولوية متدته  شأن تصديق واثئق األولوية اذلي ا يه  تفق  تفامه ا نفعة إىل ا مجع اخلاصة بامنذج ا ب عل مل ل عمل

نة  شأن الرباءات يف  تعاون  ية احتاد معاهدة ا سـابريس و ب ل  ). أعاله27انظر الفقرة  (2004مجع

تب ادلويل يف .44 ها ا يف األحاكم اإلطارية اليت و يكون من الرضوري  ملكوأخريا،  ضع ي تغطي 2009 مارس تكسـ ل 
نفعة نفاذ الرمقي يف جمال واثئق األولوية اخلاصة بامنذج ا مليل خدمات ا ل تعلقة . تشغ يريات ا ملويرد اقرتاح ا لتغ

نظر فهيا الفريق العاملWIPO/DAS/PD/WG/3/4ثابألحاكم اإلطارية يف الويقة   .لي 

تخدامه .سابعا هوةل ا يه و ته والوثوق  نظام وفعا سـسني أمن ا ي ل سحت ف  ل
تخدمونه ملمني به إملاما اكمال، ولكن  .45 ندما يكون املودعون اذلين  ية  نظام أنه يعمل بفعا يل ا سـبني من  ع ل ل شغ يت ت

تخدامه يكرث من األخطاءتعدد  يطه. سـاملراحل يف ا تبسـفال بد إذا من  ً. 

يه سوى  .46 تحاةل نفاذ أحد إ يث أنه ا ية من األمن من  نظام عىل درجة عا لومع أن ا سـ ل صلت عىل املاكتب اليت ححل
به املودعون أو  يجة خلطأ قد ير تكإذن رصحي بذكل، فال يزال بإماكن الغري أن يطلع عىل معلومات رسية  نت

به املاكتب  .تكتر

يه .47 ية الوثوق  نظام تزيد أ تخدام ا فومع تزايد ا مه ل نظام أن يظل ومع أن من غري الرضوري . سـ متاحا يف لك لا
يقني ته، فال بد من ا لاألوقات نظرا إىل  تطلب ذكل اتفاقا عىل . مسـتوايت اخلدمة اليت يضمهنامعرفة  يف طبيع يو

ية نفاذ إىل األنظمة الر شاركة، يغطي مدى إاتحة إماكية ا تب ادلويل واملاكتب ا سـتوى اخلدمات بني ا ل ن مل يسـ ئم  ملك
ية  بات الر مقوا تب ادلويل (ملكت يف ا ند إبرامه مع ماكتب  يا  بقى ا ملكعلام بأن هذا الاتفاق  تض ع مس  ).تباهتامكيسـي
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يل يف الويقة  .48 سائل اب ناول تكل ا ثويرد  تفص مل تعديالت الحقة WIPO/DAS/PD/WG/3/5لت ل مع اقرتاحات 
 .WIPO/DAS/PD/WG/3/4ثيف األحاكم اإلطارية يف الويقة 

نا ياق  .ماث نفاذ الرمقي من أجل أنواع أخرى من الواثئق اليت قد تلزم يف  شاء خدمات  سـإماكية إ لل ن ن
يةملاحامية إجراءات  نا عية ا لص  لك

نة  .49 تب ادلويل يف  شاورات اليت أجراها ا سـخالل ا شأن 2010ملكمل شمل ب  نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا تتو ل لسـ
شأن إماكية مواصةل  سؤال  ية، طرح ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا نواثئق األولوية اخلاصة ابلعالمات ا ب ل ع لص ُل

متكني هذه اخلد نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا لتو ل تجاريةمات من معاجلة سـ يل العالمات ا لهادات  تسج .  أيضاش
يعود  يذ املادة املاكتب وماليك العالمات  بفائدة خاصة عىل ذكلسـو ياق  تجارية يف  تنفا سـ سا(6ل ية ) مخا قمن اتفا
تجارية (ابريس  تعلق ابلعالمة ا ند ا لا مل  ")ابحلاةل اليت يه علهيا"لب

سا(6 من املادة) 1( أتنص الفقرةو .50 بقا للقانون يُ"أن عىل ) مخا سجةل  ية  نا طبل إيداع لك عالمة جتارية أو  م ع ص ق
تحفظات الواردة  شأ كام يمت حاميهتا ابحلاةل اليت يه علهيا يف ادلول األخرى لالحتاد، وذكل مع مراعاة ا ليف دوةل ا ملن

ي. يف هذه املادة هادة  يل الهنايئ تقدمي  بل إجراءات ا تكل ادلول أن تطلب  سجوجيوز  سج تل بت شل ل العالمة يف ق
هادة هذه ا بة  شرتط أي تصديق اب تصة هبا، وال  سلطة ا شأ صادرة من ا شدوةل ا لل سـمل ي خمل ل ن أ، مفن شإذن ."لنن

يح مزااي واحضة للماكتب  تجارية أن  يل العالمات ا هادات  نفاذ الرمقي إىل  تتقدمي خدمات مركزية  يش ل سج تلل
تجارية  .لوماليك العالمات ا

ياانت لجنة لااليت عقدهتا ورة ادلويف  .51 ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا بادلامئة ا ع لص ل لن ملع
ية بعض  دعا، 2010يف نومفرب  فاجلغرا يل الرمقي إىل لا هادات ا شمل  نفاذ الرمقي  يع نطاق خدمات ا سجتو ت ل لتسـ ش ل

 ).SCT/24/7ث من الويقة 10انظر الفقرة (أيضا 

بعض عىلح ذكل، اقرتوعالوة عىل  .52 ية  لا تب ادلويل واملاكتب ا ملعنا نظر يف إماكيةملك نا لنفاذ اخدمات إاتحة  ل
ية نا ية ا يل حقوق ا ياق إجراءات  عالرمقي إىل أنواع أخرى من الواثئق اليت قد تطلب يف  لص سج مللكسـ ت أو  ُ

ية من.منحها نا ية ا ها إىل ماكتب ا ثال، الواثئق اليت جيب تقد يل ا ع ومن هذه الواثئق، عىل  لص مللكمل مي  أجل سب
نازالتتربي يةلكيةمل أو غريها من حتويالت تر  نا ية ا ع حقوق ا لص ية مللك نا ية ا بني حاةل ا ع أو الواثئق اليت  لص ن لتقت

سابقة مما جيب تقدميه دعام لطلب براءة تصممي تكويف وال شك . لا يدة للماكتب نسـأن هذه اخلدمات  مف 
ية نا ية ا عوأحصاب حقوق ا لص  .مللك

نظر إىل .53 بهية يعزتمات،  الاقرتاحتكل لواب نفاذ الرمقي  تحداث خدمات  تب ادلويل حبث إماكية ا ش ا للملك سـ ن
نفاذ الرمقي  نفاذ إىل إىل واثئق األولويةلخبدمات ا يل ا ية،  ية ا نا ية ا تعاون مع ماكتب ا ل، اب ه ن ع لص لتسل ملع واثئق المللك

ية نا ية ا يل حقوق ا ياق إجراءات  عاليت قد تطلهبا املاكتب يف  لص سج مللكسـ ها ت  واثئق ، فضال عنمنحأو 
 .األولوية

 :ن الفريق العامل مدعو إىل ما ييلإ .54

نظر يف الاقرتاحات  "1" هذه  يف الواردةلا
يع نطاق  سـالويقة واملوافقة عىل تو ث

شمل واثئق  نفاذ الرمقي  تخدمات ا لل
تجارية  لاألولوية اخلاصة ابلعالمات ا
ية ومناذج  نا عوالرسوم والامنذج ا لص

نفعة  ، ملا

تب ادلويل بعزملام واإلحاطة ع "2" عىل ملك ا
نفاذ نحبث إماكية  تحداث خدمات  للا سـ



WIPO/DAS/PD/WG/3/2 

9  

نفاذ الرمقي بهية خبدمات ا لالرمقي   إىل ش
تعاون مع ماكتب واثئق األولوية ل، اب

نفاذ  يل ا ية،  ية ا نا ية ا لا ه ن ع لتسلص ملع مللك
إىل الواثئق  اليت قد تطلهبا هذه املاكتب 

نح  يل أو  ياق إجراءات  ميف  سج تسـ
ية ا لحقوق ا يةمللك عنا فضال عن  ص
 .واثئق األولوية

 ]تيل ذكل املرفقات[
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  األولاملرفق

نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةلا ليقات عىل خدمات ا  تعل
بو املعممة  مترب 30 بتارخي C.M 1356يالواردة ردا عىل رساةل الو  2010سب 

 
مترب  .1 يع ادلول األعضاء يف احتاد ابر 2010سببعث املدير العام يف  بو، وكذكل إىل مجرساةل معممة إىل  ييس والو

نظامت ية ادلويةملا ل احلكو ية عىل مواصةل تعزيز خدمات م نا ية ا يقات من ماكتب ا متس فهيا  ية،  ع ا لص تعل مللكن يل ملع
ية والعالمات  نا شمل واثئق األولوية اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا ها  يع نطا نفاذ الرمقي وإماكية تو عا لص ت سـ ن لل ق

تجارية  .لا

يا 44ساةل املعممة من ووردت ردود عىل الر .2 تني وأر يا واألر با ية، مبا فهيا ماكتب أ نا ية ا با  ن  ن ن ل ع لص ميت ج للملكمك
يا وادلامنرك  تارياك وكروا يا وكو ييل والصني وكولو بحرين ونغالديش والربازيل وبلغاراي و سا وا توا سـ ب شـ ب ل ممن وإكوادور ل

ندا والعرا نغاراي وإ يوانن و يا وا تويا وأملا سلفادور وإ سلوا ه ل ن ن سـ يا يل توا يا و ياابن وال نق وا ي لل شقر وموانكو تف غومد
هورية  هورية كوراي و ندا والرنوجي والربتغال و مجويوز مج يل يا امودلوفن يا والاحتاد الرويس ورصيا وسلوفا ك وروما ب ن

يا  يداد وتوابغو وتريا وأوروغواي وفينوسلو سويد وتر نام وا يا وسور نوب أفر كو ل ني يق ية يج ية األفر نظمة اإل يقا مي قلمل
 . ملكية الفكريةلل

ية .3 تا تجت املعلومات ا لوانطالقا من األجوبة الواردة، ا ل  :سـُتن

ية، يطلب طلبات فامي خيص  )أ( نا عالرسوم والامنذج ا با 37لص تظم من مودع ) ملائةاب 84(مكت  نشلك  مب
سة ماكتب ُ طولب بلكامثالطلب تقدمي ويقة األولوية  مي تقد) ملائةاب 11(مخأولوية طلب سابق؛ وتطلب 

ندما (ثويقة األولوية فقط يف حاالت خاصة  شك أو  ثال يف حاةل الاعرتاض أو يف حاةل ا يل ا ععىل  ل مل سب
نح احلق يف امحلاية  متوقف  ية املطي تب اإليداع ةلباحعىل صال ندما ال يكون دلى  مك ابألولوية، أو  ع

بيك، وغري ذكل من احلاالت بان أبدا )شـاألول جسل  واحد (ث ويقة األولوية )ملائةاب 5(مكت؛ وال يطلب 
سابق يطة من الطلب ا سخة  لمهنام يطلب فقط  سـ  ).بن

تجارية، )ب( بات العالمات ا لوفامي خيص  با 36يطلب  طل تظم من مودع الطلب ) ملائةاب 82(مكت  نشلك  مب
تة ماكتب ُ طولب بأولوية ثتقدمي ويقة األولوية لكام هذه تقدمي ) ملائةاب 14(سـطلب سابق؛ وتطلب 

بان أبدا ؛ط يف حاالت خاصةثويقة فقال واحد مهنام يطلب فقط (ثويقة هذه ال) ملائةاب 5(مكت وال يطلب 
سابق يطة من الطلب ا لسخة  سـ  ).بن

با 42ويصدر  )ج( تجارية و) ملائةاب 95(مكت  لسخا مصدقة لواثئق األولوية اخلاصة ابلعالمات ا أو الرسوم /ن
ية  نا عوالامنذج ا ندلص بات اعنزوال  بات الحقة يف ماكتب أخرى لطل طلب مودعي ا بني يف إيداع  طللرا غ
بة بأولوية  بان لواملطا بات املودعة سابقا؛ وال يصدر  تا نسخا مصدقة لواثئق األولوية ) ملائةاب 5(مكلطل

سب الطلبلكن ( هادات اإليداع  حواحدا مهنام يصدر   .) ش

با 39ويقوم  )د( سخ مصدقة لواثئق األولو) ملائةاب 89(مكت  هادات اإليداع(ية نبإصدار ونقل  فقط يف ) شأو 
ية؛ وتقوم أربعة ماكتب  قيغة ور ية) ملائةاب 9(ص يغة ور سخ مصدقة لواثئق األولوية يف  قبإصدار ونقل  ص  ن

ية معا يغة إلكرتو نويف   .ص

نواي  )ه( تجارية اليت تصدرها أو تطلهبا املاكتب  تعلقة ابلعالمات ا سـوترتاوح أعداد واثئق األولوية ا ل ما بني مل
 .ث ويقة6000من رمقني وما يزيد عىل عدد 
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تعلقة  )و( يةابلرسومملوترتاوح أعداد واثئق األولوية ا نا ع والامنذج ا نواي ما لص سـ اليت تصدرها أو تطلهبا املاكتب 
 .ثويقة 15000وما يزيد عىل ني عدد من رمق ب

بارش لواثو )ز( نقل ا شأن ا تب آخر  تب حىت اآلن أي اتفاق مع  ململ يربم أي  ل ب مك تعلقة مك ملئق األولوية ا
ية بني املاكتب نا تجارية والرسوم والامنذج ا عابلعالمات ا لص  .ل

بلغ عددها  )ح( با 39يوأشارت ماكتب  ها ) ملائةاب 82(مكت  تخدام اخلدمات اليت  تعدادها ال تتيحإىل ا سـ سـ
تجارية تعلقة ابلعالمات ا بادل واثئق األولوية ا نفاذ الرمقي  بو يف إطار خدمات ا لالو مل ت ل أو الرسوم / ولي

ية ماكتب من  ية األخرى؛ وأوحضت مثا ية واإل بات واملاكتب الو ية مع مودعي ا نا نوالامنذج ا مي ن لطل ع قللص ط
بل  يف عىل أطرها القانوية  يات ا تاج إىل إجراء بعض  قهذه املاكتب أهنا قد  ن ي معل نضم إىل لتكحت تأن 

ية ماكتب أخرى  نواأهن) ملائةاب 18(ناخلدمات؛ وأوحضت مثا ي الانضامم إىل اخلدمات يف الوقت ت ال 
بل  .ملسـتقاحلارض لكهنا قد تفكر يف الانضامم يف ا

]...[ 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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شاء نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية نإ  ل خدمات ا
شأن الرباءات تعاون  يات احتاد ابريس ومعاهدة قانون الرباءات واحتاد ا بالقرار اذلي اختذته  ل  مجع

توب3يف   2006ر ك أ
 )220 الفقرة A/42/14ثالويقة (

...][ 

تعاون  .220 ية احتاد معاهدة ا ية معاهدة قانون الرباءات و ية و نا ية ا ية احتاد ابريس محلاية ا لإن  مجع مجع ع لص مللكمجع
 :بشأن الرباءات

نة  )أ( بكر من  سـوافقت عىل دعوة فريق عامل مؤقت إىل الانعقاد يف موعد  تصةل2007م سائل ا بحث ا مل  مل شاء ل ن بإ
تب ادلويل؛ نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية، بإدارة ا ملكخدمات   لل

يات الفريق العامل، إلدارة  )ب( تو بة، وفقا  نا تب ادلويل إىل إعداد أحاكم إطارية وإجراءات  صووهجت ا ل ًسـ م ملك ّ
ية؛  مقاخلدمات الر

نفاذ الرمقي وفقا لألحاكم )ج( يذ خدمات ا تب ادلويل إىل  ًووهجت ا ل نف تملك   اإلطارية واإلجراءات املعدة؛ّ

تب  )د( ست من ا ملكوا متربلمت يذه 2007 سبادلويل أن يرفع إلهيا، يف  تاجئ الفريق العامل املؤقت ومبا مت  نف تقريرا  تن ب ً
 .نإلشاء اخلدمات إن بدأ

...][ 

 

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثالثاملرفق ل ا  

شأن تصديق واثئق األولوية  يه  تفق  تفامه ا با عل مل  ل
متدته  مجاذلي ا شأن الرباءات يف ع تعاون  ية احتاد معاهدة ا بية احتاد ابريس و ل مجع توبر 5ع  2004ك أ

يل 173الفقرة  A/40/7ثالويقة (  )9الفقرة  A/40/6ثالويقة إىل حت اليت 

...][ 

يق املادة " ند  ية  تا بادئ ا شأن الرباءات عىل األخذ اب تعاون  تا احتاد ابريس واحتاد معاهدة ا بتوافق  ع ل ل مل ب ل تطي ) 3(د-4مجع
ية ابريس واملادة  شأن الرباءات والقاعدة 8قمن اتفا تعاون  ب من معاهدة ا شأن 17ل تعاون  يذية ملعاهدة ا ب من الالحئة ا ل لتنف

 :الرباءات

ثابة تصديق عىل ويقة األولوية واترخي اإليداع  "1" ترب  تصة اليت تقدم ويقة األولوية أن حتدد ما  ثلإلدارة ا مب يع ث ِّخمل
نوع من الواثئق؛والطريقة اليت تعزت تصديق عىل ذكل ا ها يف ا با لم ا ل  عت

رسي عىل أكرث من ويقة أولوية واحدة  "2" تصديق واحد  تب  ثبل لك  ي ب مك تصديق امجلاعي("يق ، رشيطة أن ")لا
ها؛ تعريف لك واثئق األولوية اليت  تصديق  يشملسمح ذكل ا ب ل  ي

تصديق ع "3" ثةل من أشاكل ا لترد يف ما ييل قامئة غري شامةل بأ بوهام تفق عىل  لىل واثئق األولوية ا ق  :مل

تصديق يف شلك وريق؛ -  لا

نصوص؛ - تصديق يف شلك إلكرتوين قابل ملعاجلة ا لوا  ل

ية عن تصديق وريق؛ -  نوصورة إلكرتو

تب ادلويل؛ - تب آخر أو إىل ا تب إىل  ها  ملكوتصديق جامعي عىل عدة واثئق لألولوية ير مك مك  سل

ياانت أحد املاكتب مع إماكية الاطالع عىل وتصديق جامعي عىل عدة واثئق ل - نألولوية ترد يف قاعدة  ب
ْتكل الواثئق ملن هل احلق يف ذكل؛ َ 

تار، بعد 17 والقاعدة 8ألغراض املادة  "4" تب معني أو  شأن الرباءات، ال جيوز ألي  تعاون  خم من معاهدة ا ب ّل مك
سابق ذكرها و بادئ ا لصدور ويقة أولوية مصدق علهيا وفقا  للم تب ادلويل يف شلك إلكرتوين، أن ًث ها إىل ا ملكحتو يل

تصديق عىل ويقة األولوية تلف أو إضايف من ا ثيطالب بأي شلك  ل سخ . خم تب ادلويل يف توفري  متر ا نو ملك يسـ
تب  شأن الرباءات ألي  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات ادلوية املودعة  تعلقة اب ية عن واثئق األولوية ا مكور بق ل ب ل لطل مل

خممعني أو  متس ذكلّ  ."يلتار 

...][ 

ثالث والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 

 


